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Rondleiding bij oude graven rond de Romaanse kerk te Marum
We nodigen u van harte uit voor een rondleiding op de begraafplaats rondom de Romaanse kerk
Marum, Noorderringweg 46, op 6 april vanaf 10.30 uur.
Op het oude kerkhofgedeelte treffen we qua stijl, vormgeving en symboliek opmerkelijke grafstenen
aan, maar ook zeer bijzondere graven die van betekenis zijn voor de plaatselijke historie.
Als historische vereniging zijn we ons er van bewust, dat we vele kostbare cultuurschatten in Marum
hebben. Onder meer de Romaanse kerk met het oude deel van de begraafplaats binnen de
oorspronkelijke omgrachting van de kerk is bijzonder waardevol. De vroegere omgrachting is op oude
kaarten nog duidelijk waarneembaar. Ook het aangrenzende Stinswierterrein waarop de bult nog
duidelijk herkenbaar is, is kort geleden aangewezen als Rijksmonument. Vroeger waren kerk en
stinswierterrein één geheel.
Wij zijn dan ook van mening, dat we deze schatten moeten koesteren en behouden voor de
toekomst!
In andere plaatsen in de gemeente Westerkwartier, o.a. in Niebert, Leek, Tolbert, Doezum en
Noordhorn zijn vrijwilligers al enige jaren geleden begonnen met het herstellen van oude graven.
Ook wij zijn het afgelopen jaar begonnen met het schoonmaken van de graven en willen graag zo
spoedig mogelijk van start gaan met herstellen, om verdere achteruitgang van de graven te
voorkomen. Hierbij kunnen we diverse vrijwilligers gebruiken, zowel mensen die willen
schoonmaken, maar ook personen(?) die teksten kunnen inkleuren, of
hekwerken kunnen ontroesten en herstellen. Voor het lijmen van grafstenen en herstellen van verzakte graven gaan we op zoek naar
professionele hulp.
Vrijwilligers die belangstelling hebben worden opgeroepen om zich te
melden bij Gonneke Teeuwen-Renssen tel 0594-642945 / 06-25095191
info@historischmarum.nl

Stelling Löwe
Een van onze leden, Gerrit Renkema, is bezig met het maken van een maquette van ‘Stelling Löwe’
op Trimunt.
In Nederland begint langzaam het besef te komen dat ook de bunkers uit de tweede wereldoorlog
behoren tot historisch erfgoed. De Atlantic Wall, maar ook de verdedigingswerken meer
landinwaarts, zijn erfenis van een belangrijk deel van onze geschiedenis. Vanuit die gedachte willen
we proberen of er een mogelijkheid is om ook van de ‘Stelling Löwe’ iets te behouden voor de
toekomst.
De Heemkundekring wil daarom een werkgroep ‘Stelling Löwe’ oprichten, om samen vorm te geven
aan de plannen hiervoor. In eerste instantie gaat het om brainstormen. In tweede instantie willen we
de praktische en financiële mogelijkheden hiervoor proberen te realiseren.
Indien u geïnteresseerd bent, kunt u zich aanmelden bij info@historischmarum.nl, of bellen met
Gerrit Renkema Tel: 0594-643832
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